
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szakterületi javaslata: 
 
Pszichológia témajegyzék: 
 
1. A börtönadaptáció környezetpszichológiai vizsgálata 
A büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységéhez kapcsolódó témajegyzék: 
2. Fiatalkorú elítéltek művelődési lehetőségei – oktatás, képzés, terápiás foglalkoztatások 
3. A büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők és reintegrációs tisztek szerepe az elítéltek 
eredményes társadalmi visszailleszkedésében 
4. Művészeti és szabadidős foglakozások szerepe a fiatalkorúak reintegrációjában 
(magyarországi és nemzetközi kitekintés /5 ország vonatkozásában/) 
5. A reintegrációs őrizet motivációs hatásának vizsgálata 
6. Az időskorú fogvatartottak elhelyezése, reintegrációja 
7. APAC körlet működtetésének tapasztalatai 
8. A büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakmaképzések bemutatása, 
eredményessége, értékelése a reintegrációs folyamatokra gyakorolt hatása tekintetében 
 
Büntetés-végrehajtási biztonság témajegyzék: 
 
9. A fogvatartotti foglalkoztatás biztonsága, fejlesztési lehetőségei 
10. Kényszerítőeszköz alkalmazás és intézkedéstaktikai eljárások vizsgálata a 
büntetésvégrehajtási 
szervezetben 
11. Csapatszolgálati tevékenység keretében történő rendkívüli esemény felszámolás 
12. Az új csomagküldő rendszer kialakításának hatásai a tiltott tárgyak bejutásának 
alakulására 
13. Szolgálati kutyák alkalmazási lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági 
feladatainak ellátása során 
14. Az egyes szakterületek szerepe a rendkívüli események megelőzésében 
 
Büntetés-végrehajtási jog témajegyzék: 
 
15. A hazai és egyéb európai uniós tagállamok Büntetés-végrehajtási Kódexének 
összehasonlítása, különös tekintettel a fogvatartottak eredményes társadalmi 
reintegrációjára irányuló gyakorlatok vonatkozásában 
16. A nemzetközi büntetőjogi együttműködésből eredő átadás-átvételi eljárások 
értékelése, különös tekintettel a specialitás elvére és a végrehajtási garanciákra 
Büntetés-végrehajtási gazdasági, műszaki témajegyzék: 
17. A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok tevékenységeinek bemutatása, 
értékelése, elemzése 
18. Az intézetek zárkakialakításainak egységesítési lehetőségei az adott épületek 
sajátosságai tekintetében 
19. A büntetés-végrehajtási intézetek épületeinek beruházási/felújítási lehetőségei az 
állománymegtartási képesség növelése érdekében 
20. A Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos állománya egyenruházatának 
korszerűsítése a 65M szürke színű ruházat rendszerből történő kivonását követően 
napjainkig 
 
Büntetés-végrehajtási egészségügyi témajegyzék: 
 
21. Az egészségügyi állapothoz köthető diéták előírásainak betartása a kiétkezési vásárlás 
során 
 
Társadalomtudományi témajegyzék: 
 
22. Büntetés-végrehajtási intézetek településekre gyakorolt társadalmi, gazdasági hatása 



A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszékének javaslatai: 
 
Kriminálpedagógia témajegyzék: 
 
1. A kriminálpedagógia megjelenése és hatása a hazai büntetés-végrehajtásra. 
2. A büntető igazságszolgáltatás változásainak hatása a kriminálpedagógiai nézetek és 
gyakorlat alakulására a 19. század végén és a 20. század elején 
3. A Martinson doktrína (1974) hatása a kriminálpedagógia (vissza)fejlődésére, a 
kriminál-pedagógiai útkeresés hazai és nemzetközi viszonylatban történő alakulása a 
XX. század második felétől 
4. A kriminálpedagógia jelene és jövője a büntetés-végrehajtás területén 
5. Kriminálpedagógiai törekvések nemzetközi összehasonlító elemzése 
6. A speciális fogvatartotti csoportok szükségleteire adható kriminálpedagógiai válaszok 
 
Pszichológia témajegyzék: 
 
7. Női fogvatartottak speciális igényei 
8. A letartóztatott fogvatartottak speciális igényei 
9. Szexuális elkövetők kezelésének kérdései 
10. A büntetés-végrehajtás lehetőségei a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, 
illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
11. Fejlődési lehetőségek a személyi állomány mentálhigiénés gondozásában 
12. A vallás és spiritualitás szerepe a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való felhagyás, 
illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
13. Az identitás szerepe a kriminalitásban és a dezisztenciában (bűnelkövetéssel való 
felhagyás, illetve a bűnözői karrierből való kilépés folyamata) 
14. A kriminális karrier jellegzetességei 
15. Az emberölés lélektani kérdései 
16. A bűnelkövető és a bűncselekmény 
 
Büntetés-végrehajtási jog témajegyzék: 
 
17. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága és végrehajtása. 
18. Az állam feladata a végrehajtásban. 
19. Büntetés-végrehajtási jogviszony dogmatikája 
20. A büntetés kiszabásának végrehajtásra vonatkozó részei. 
21. A büntetések és intézkedések végrehajtását kizáró okok rendszere. 
22. A büntetés-végrehajtás feletti kontroll típusai és funkciói 
23. Intézkedések a szabadságvesztés megkezdésére. 
24. Kizárás a feltételes szabadságra bocsátásból 
25. Befogadás a büntetés-végrehajtási intézetbe, foganatba vétel, útba indítás, megőrzésre 
befogadás 
26. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje 
27. Az elítéltek jogai és az elítéltek kötelességei 
28. Az elítéltek reintegrációja 
29. Az elítéltek kapcsolattartása 
30. Az elítélt jutalmazása 
31. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések 
32. Szabadulásra való felkészítés 
33. Társadalmi kötödés program 
34. Feltételes szabadságra bocsátás 
35. Fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok 
36. Katonákra és nem magyar állampolgárságúakra vonatkozó szabályok 
37. A munkáltatás 
38. Az elzárás végrehajtása 
39. A letartóztatás végrehajtása 



40. Végrehajtási fokozatváltás 
41. Büntetés félbeszakítás 
42. Büntetés-végrehajtási bíró és a büntetés-végrehajtási csoport feladatai 
 
A büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységéhez kapcsolódó témajegyzék: 
 
43. A Bv. törvény kapcsán bevezetett, a reintegrációs tevékenységhez szorosan köthető 
jogintézmények vizsgálata 
44. A büntetés-végrehajtási nevelés fejlődésének állomásai 
45. A reintegrációs tiszt feladatrendszerének evolúciója 
46. Börtönrendszerek a 19. században 
47. Paradigmaváltás a végrehajtásban? A Bv. törvényhez köthető, reintegrációs gyakorlat 
során tetten érhető szemléletváltozás 
48. A reintegráció pillérei 
49. A fogvatartotti programok jelentősége a reintegrációban 
50. A jogszabály által meghatározott rezsimek 
51. A progresszív rezsimrendszer jelentősége a végrehajtásban 
52. Az ösztönző rendszer elemei 
53. Az intézet elhagyásával járó kapcsolattartási lehetőségek vizsgálata 
54. Az egyéni és csoportos foglalkozások szerepe a reintegrációs tiszt tevékenységében 
55. Az időskorú fogvatartottak reintegrációja 
56. A fiatalkorú fogvatartottak reintegrációja 
57. Speciális fogvatartotti csoportok sajátos kezelési igényei 
58. Reintegrációs törekvések az Európai Unióban 
59. A reintegrációs szemlélet megjelenése a büntetés‐végrehajtás képzési rendszerében 
 
Büntetés-végrehajtási biztonság témajegyzék: 
 
60. A biztonsági tiszt helye és szerepe a biztonsági rendszeren belül 
61. A reintegráció és a biztonság kapcsolódási pontjai 
62. A reintegrációs őrizet biztonsági vetületei 
63. Az együttműködő rendvédelmi szervek szerepe a biztonsági feladatok végrehajtásában 
64. A KEK rendszer szerepe a rendkívüli események megelőzésében ( rendkívüli esemény 
megjelölésével) 


